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PREÀMBUL 

La integració del sistema universitari espanyol en la conformació de l'Espai 

Europeu d'Educació Superior (EEES) ha significat una profunda transformació 

de tots els aspectes de l'estructura universitària espanyola. Si bé els primers 

anys del procés de Bolonya es van centrar en la introducció i consolidació dels 

cicles de grau i màster, ja des del 2003, amb motiu de la reunió de Berlín, es va 

introduir formalment el doctorat com a tercer cicle d'educació en aquest procés, 

i es va convertir, a partir d’aleshores, en una prioritat cada vegada major. 

L'Espai Europeu d’Investigació (EEI), iniciat el 2001, constitueix una 

iniciativa de la Unió Europea que compta amb la participació de vora tres 

quartes parts dels 46 països que s'integren en la creació de l'EEES. Els seus 

objectius se centren en la consecució d'una zona sense fronteres per a la 

recerca i en l'intercanvi de coneixements a Europa, com també en l'augment de 

les inversions en investigació. Aquests fets han motivat una creixent atenció per 

part dels ministres d'Educació sobre el cicle del doctorat. 

En aquest sentit, conscients de la necessitat de promoure vincles més 

estrets entre l'EEES i l'EEI en una Europa del coneixement, com també de la 

importància de la investigació com a part nuclear de l'educació superior en el 

marc europeu, els i les ministres van subratllar en el comunicat de Bergen de 

2005 la rellevància tant de la investigació com de la formació en recerca, i van 

reconèixer al mateix temps la necessitat de millorar les sinergies entre 

l'educació superior i la investigació. 

Sobre la base de la tasca feta per l'Associació Europea d'Universitats (sigla 

en anglès: EUA), els comunicats de reunions posteriors, com la de Londres el 

2007, o el seminari que va tenir lloc a Finlàndia el 2008, han destacat la 

importància de la recerca com a base i meta del doctorat, al costat del rellevant 

paper que el doctorand o la doctoranda està cridat a exercir en tots els sectors 

de la societat i l'economia. 



 
 

MEMÒRIA PER A LA CREACIÓ DE 
L'ESCOLA DE DOCTORAT DE LA 

UNIVERSITAT D'ALACANT 

Data: 06/05/2013 
Pàgina 4 de 56 

 
 

 

Entre les recomanacions derivades d'aquestes anàlisis, s'imposa que les 

competències transversals siguen part integral d'aquesta formació, la millora 

del finançament, proporcionar un fòrum per a compartir bones pràctiques, el 

desenvolupament de les perspectives de carrera i les formes d'incentivar 

l'ocupabilitat. Així mateix, el doctorat de qualitat requereix una cooperació 

estreta entre el personal investigador, per la qual cosa la internacionalització 

està cada vegada més lligada a la qualitat de la recerca, i cal fomentar la 

mobilitat internacional com un mitjà per a aconseguir-la. Tot això amb l'objectiu 

d'enfortir la capacitat d'Europa per a la recerca i la millora de la qualitat i la 

competitivitat de l'ensenyament de tercer cicle. 

La Universitat d'Alacant ha presentat una oferta de 27 programes de 

doctorat, en l'actualitat pendents de verificació, dels quals 6 provenen de 

programes amb esment d'excel·lència. El nombre de tesis llegides, segons la 

base de dades TESEO, des de l’1 de gener del 2009 fins al 31 de desembre del 

2012, ascendeix a 596. El desglossament per anys posa de manifest una 

evolució creixent i el nombre de tesis llegides en els últims anys supera les 150. 

A la vista de les consideracions exposades, s'evidencia que el model 

d'Escola de Doctorat més adequat per a la Universitat d'Alacant és el de 

caràcter multidisciplinari, i engloba totes les àrees de doctorat que s’hi 

desenvolupen. Aquesta elecció té com a objectiu catalitzar en la direcció 

adequada els diferents programes de doctorat cap a l'excel·lència, sense 

perjudici de mantenir l'especificitat dels mateixos. 

MARC JURÍDIC 

En aquest context, el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es 

regulen els ensenyaments oficials de doctorat, recull la creació per part de les 

universitats d'escoles de doctorat, d'acord amb el que preveuen els estatuts en 

la normativa de la respectiva comunitat autònoma i en l’esmentat reial decret, 
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amb la finalitat d'organitzar els ensenyaments i les activitats pròpies del 

doctorat. 

L'Estatut de la Universitat d'Alacant disposa, en el títol I, capítol V, article 

27, que “la Universitat d'Alacant podrà crear escoles de doctorat d'acord amb el 

que preveu aquest Estatut, la normativa de la Generalitat i la legislació bàsica, 

amb la finalitat d'organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i 

les activitats pròpies del doctorat i, si escau, ensenyaments oficials de màster 

universitari de contingut fonamentalment científic”. En aquest marc es va 

aprovar, amb data de 26 de juliol de 2012, la Normativa per a ensenyaments 

oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant; en els articles 15, 16, 17 i 18 

s'estableixen les directrius generals per al funcionament de l'Escola de Doctorat 

de la Universitat d'Alacant.   

Per això, a fi d'organitzar els estudis oficials de doctorat i en el 

desenvolupament de les competències que li són pròpies, la Universitat 

d'Alacant proposa la posada en marxa d'una Escola de Doctorat, en defineix 

l’àmbit de competències com també l’estructura i organització. 

DENOMINACIÓ I SEU 

L'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant (EDUA) és el centre que té 

per objecte fonamental l'organització dels ensenyaments de doctorat de la 

Universitat d'Alacant amb caràcter multidisciplinari. 

L'EDUA tindrà la seua seu en les dependències dedicades a la gestió del 

tercer cicle de l'edifici Germà Bernàcer del campus de Sant Vicent del Raspeig , 

amb independència de la disponibilitat d'ús, si escau, d'altres infraestructures o 

d'un altre edifici de la Universitat d'Alacant.  
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ÀMBIT DE GESTIÓ I PROJECTE ACADÈMIC 

L'EDUA gestionarà els següents programes de doctorat, prevists per a la 

convocatòria 2013/2014, amb la verificació favorable prèvia per part de 

l'ANECA. Aquests programes de doctorat van ser informats favorablement per 

la Comissió d'Estudis de Postgrau de la Universitat d'Alacant, en la reunió del 

17 de desembre del 2012, i aprovats pel Consell de Govern el 20 de desembre 

del 2012. Estan pendents d'aprovació pel Consell Social.  

Programa de doctorat Altres universitats participants 

Aigua i Desenvolupament 
Sostenible 

 

Biodiversitat i Conservació  

Biologia Experimental i Aplicada  

Ciència de Materials  

Ciències de la Salut  

Ciències del Mar i Biologia 
Aplicada 

 

Ciències Experimentals, Físiques i 
Biosanitàries 

 

Conservació i Restauració 
d'Ecosistemes 

 

Dret  

Economia  

Economia Múrcia, Miguel Hernández, UNED i 
Politècnica de Cartagena 

Electroquímica. Ciència i 
Tecnologia 

Autònoma de Barcelona, Autònoma de 
Madrid, Politècnica de Cartagena, 
Barcelona, Burgos, Còrdova, Lleida, 
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Múrcia, Sevilla i València-Estudi General 

Empresa, Economia i Societat  

Estudis Interdisciplinaris de Gènere Autònoma de Madrid, Huelva, Alcalá, La 
Llacuna, Illes Balears, Jaume I, Rei Joan 
Carles 

Filosofia Múrcia, Almeria, Castella-la Manxa, La 
Llacuna i Saragossa 

Filosofia i Lletres  

Física Aplicada a les Ciències i les 
Tecnologies 

 

Història de la Ciència i 
Comunicació Científica 

València-Estudi General i Miguel 
Hernández 

Informàtica  

Enginyeria Civil i Arquitectura  

Enginyeria Química  

Investigació Educativa  

Mètodes Matemàtics i Modelització 
en Ciències i Enginyeria 

 

Nanociència i Nanotecnologia València-Estudi General, Jaume I, La 
Llacuna i Castella-la Manxa 

Síntesi Orgànica  

Transferències Interculturals i 
Històriques en l'Europa Medieval 
Mediterrània 

 

Turisme Barcelona, Màlaga, Rei Joan Carles i 
Sevilla 

 

Pel que fa al projecte acadèmic, l'EDUA coordinarà els ensenyaments i les 

activitats pròpies de doctorat de la Universitat d'Alacant. 
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L'aprovació dels plans d'estudi d'ensenyaments s'ajustarà a la normativa 

vigent. El contingut del projecte acadèmic observarà les línies següents: 

- Formació especialitzada, definida en els programes de doctorat adscrits 

a l'EDUA. 

- Formació transversal, que possibilite que els doctorands o les 

doctorandes adquirisquen una visió global d'aquells aspectes que 

faciliten la seua inserció en el món professional. Aquests estudis 

constaran com a màxim de 40 hores lectives, dividides en sessions 

temàtiques. 

OFERTA D'ALTRES ACTIVITATS DE FORMACIÓ EN 
INVESTIGACIÓ 

Quant a les activitats de formació transversal, que quedaran registrades en 

el document d'activitats del doctorand o la doctoranda, es proposen, entre 

d’altres, les següents: 

- Ferramentes per a la gestió i obtenció de la informació. 

L’objectiu és que els doctorands o les doctorandes adquirisquen la 

capacitat de fer i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de 

recerca en diferents bases públiques i privades. 

- Finalitats i objectius de la recerca.  

Es pretén que els i les estudiants comprenguen les finalitats i objectius 

de la investigació científica en qualsevol àrea de recerca. El mètode 

científic. Classificació de les disciplines científiques. Protecció de la 

propietat industrial i intel·lectual. Estratègies de transferència de 

tecnologia: article 83 de la LOU, llicències d'explotació, spin off. 
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- Models de comunicació científica.  

La finalitat és proporcionar als i les estudiants els coneixements 

adequats sobre les formes de realitzar la transferència del coneixement 

i innovació. 

- Tècniques d'iniciativa empresarial. 

L’objectiu és introduir els conceptes bàsics del Pla d'empresa com a 

eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'un procés de recerca o 

creació i la posterior transferència tecnològica, social, artística o cultural. 

- Capacitació lingüística. 

En la línia d'internacionalització de la Universitat d'Alacant, resulta 

d'indubtable interès que els doctorands o les doctorandes tinguen un 

bon nivell en els idiomes de rellevància en cada camp científic. En 

aquest sentit, es tendirà a aconseguir les metes següents:  

- Acreditació d'un nivell B2 com a requisit per a la defensa de la 

tesi doctoral. 

- Inclusió d'un resum de la tesi doctoral en l'idioma de rellevància 

en aquesta branca científica, a l'efecte de la publicació en el 

repositori de la Universitat d'Alacant. 

Quant a això, en el document d'activitats del doctorand o la doctoranda 

s'indicarà el nivell d'idiomes i la formació desenvolupada en aquest 

àmbit durant el doctorat.  

A més de les activitats esmentades, l'EDUA podrà organitzar-ne d’altres que es 

consideren d'especial interès per a la formació dels doctorands o les 

doctorandes en investigaciói i divulgació científica. 
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ESTRUCTURA ORGÀNICA 

1. El Comitè de Direcció estarà format pel vicerector o la vicerectora amb 

competències en matèria de doctorat, el director o la directora, el secretari o la 

secretària i els i les responsables de la coordinació acadèmica dels programes 

de doctorat integrats aquesta. Podran ser també integrants del Comitè de 

Direcció de l'Escola: les i els representants de les institucions i entitats 

esmentades en l'article 2.2, segons el conveni que s'ha de subscriure per a 

definir els termes de l’esmentada col·laboració, el director o la directora del 

servei i un o una estudiant de tercer cicle com a representant dels programes 

de doctorat. 

2. El rector o la rectora nomenarà el director o la directora, que haurà de 

pertànyer a la plantilla de personal investigador de la UA, i estar en possessió 

d'almenys tres períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb el RD 

1086/1989. 

 

3. El rector o la rectora nomenarà el secretari o la secretària, a proposta del 

vicerector o la vicerectora amb competències en matèria de doctorat. Haurà de 

pertànyer a la plantilla de personal investigador de la UA i estar en possessió 

d'almenys dos períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb el RD 

1086/1989. 

4. Els coordinadors o coordinadores dels programes de doctorat seran 

nomenats pel rector o la rectora, d'acord amb el que estableix l'article 8.4 del 

RD 99/2011, a proposta de l'òrgan proponent, o per acord entre rectors o 

rectores quan es tracte de programes de doctorat conjunts amb altres 

universitats, o en la manera indicada en el conveni amb altres institucions quan 

es desenvolupe un doctorat en col·laboració. 

La condició de coordinador o coordinadora haurà de recaure sobre un 

investigador o una investigadora rellevant i estar avalada per la direcció prèvia 
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d'almenys dues tesis doctorals i la justificació de la possessió d'almenys dos 

períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del RD 

1086/1989. Quan aquest investigador o investigadora ocupe una posició en la 

qual no resulte d'aplicació el criteri d'avaluació esmentat, haurà d'acreditar 

algun dels mèrits recollits en l'article 18.4 de la Normativa de la Universitat 

d'Alacant, de 26 de juliol de 2012, per a ensenyaments oficials de doctorat. 

PROPOSTA DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

PREÀMBUL 

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 

ensenyaments oficials de doctorat, recull la creació per part de les universitats 

d'escoles de doctorat, d'acord amb el que preveuen els estatuts, la normativa 

de la respectiva comunitat autònoma i en l’esmentat reial decret amb la finalitat 

d'organitzar els ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat. 

L'Estatut de la Universitat d'Alacant disposa en el títol I, capítol V, article 27, 

que “la Universitat d'Alacant podrà crear escoles de doctorat d'acord amb el 

que preveu aquest Estatut, la normativa de la Generalitat i la legislació bàsica, 

amb la finalitat d'organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i 

les activitats pròpies del doctorat i, si escau, ensenyaments oficials de màster 

universitari de contingut fonamentalment científic”. En aquest marc es va 

aprovar, amb data de 26 de juliol de 2012, la Normativa per a ensenyaments 

oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant; en els articles 15, 16, 17 i 18 

s’estableixen les directrius generals per al funcionament de l'Escola de Doctorat 

de la Universitat d'Alacant.   

Per a això, a fi d'organitzar els estudis oficials de doctorat i en 

desenvolupament de les competències que li són pròpies, la Universitat 
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d'Alacant proposa la posada en marxa d'una Escola de Doctorat, en defineix 

l’àmbit de les competències, com també l’estructura i organització. 

L'EDUA comptarà amb un Reglament de règim intern que establirà, entre 

altres aspectes, els drets i deures dels doctorands i les doctorandes, d’acord 

amb el que preveu el RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova 

l'Estatut d'Estudiant Universitari, i dels tutors i directors o tutores i directores de 

tesis, com també la composició i funcions de les comissions acadèmiques dels 

programes. Els aspectes recollits en aquest reglament de règim intern seran 

aplicables a tots els programes de doctorat de la Universitat d'Alacant. 

 

CAPÍTOL I: CONCEPTE, ESTRUCTURA I COMPETÈNCIES 

 

Article 1. Concepte 

L'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant (EDUA) és el centre que té 

com a objectiu fonamental l'organització, dins del seu àmbit de gestió, dels 

ensenyaments i les activitats pròpies de doctorat i, si escau, dels 

ensenyaments oficials de màster universitari de contingut fonamentalment 

científic. 

 

Article 2. Estructura 

1. L'EDUA integrarà tots els programes de doctorat de la Universitat d'Alacant 

que hagen sigut verificats i aprovats d’acord amb la legislació vigent. 

2. El Consell de Govern podrà, així mateix, aprovar la participació en l'Escola 

d'altres universitats, instituts d’investigació, institucions i entitats públiques o 

privades, nacionals o estrangeres que tinguen activitats de I+D+i en l'àmbit de 
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gestió de l'Escola. Les condicions d'aquesta participació hauran de ser 

recollides en un conveni de col·laboració, que haurà de ser aprovat pel Consell 

de Govern de la Universitat d'Alacant. 

 

Article 3. Competències 

Són competències de l'EDUA: 

a) Organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments de doctorat. 

b) Elaborar la proposta de Reglament de règim intern i elevar-la al Consell de 

Govern perquè siga aprovada. 

c) Informar les propostes de programes de doctorat a l'efecte de ser elevades al 

Consell de Govern. 

d) Fomentar els programes de doctorat amb esment cap a l'excel·lència. 

e) Promoure les accions Erasmus Mundus relacionades amb ensenyaments de 

doctorat. 

f) Fomentar la internacionalització i les relacions interuniversitàries a través de 

l'organització de programes de doctorat interuniversitaris i internacionals. 

g) Difondre l'oferta de programes de doctorat tant en l'àmbit nacional com 

internacional. 

h) Organitzar les activitats de formació transversals comunes a tots els 

programes de doctorat o agrupats per àmbits de coneixement. Aquestes 

activitats de formació transversal no podran superar un total de quaranta hores 

presencials distribuïdes en els tres anys de realització de la tesi doctoral. 

i) Matricular l’alumnat de doctorat, custodiar-ne els expedients i expedir els 

títols. 
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j) Admetre a tràmit els projectes de tesi doctoral. 

k) Aprovar els tribunals encarregats de jutjar les tesis doctorals i fixar els criteris 

de procediment per a la defensa pública. 

l) Comprovar el compliment dels requisits per a l'obtenció de doctorats 

internacionals. 

m) Designar les comissions que han de jutjar la concessió dels premis 

extraordinaris de doctorat. 

n) Organitzar, si escau, títols de màster dirigits exclusivament a la formació 

investigadora.  

o) Establir els mecanismes d'avaluació i seguiment del doctorand o la 

doctoranda d’acord amb la normativa de la Universitat d'Alacant de 26 de juliol 

de 2012, com també els procediments previstos en cas de conflicte i els 

aspectes que afecten l'àmbit de la propietat intel·lectual. 

p) Tramitar l'expedient de supressió d'un programa de doctorat. 

q) Dissenyar el pla formatiu de direcció de tesis doctorals. 

r) Altres funcions assignades per la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat 

d'Alacant o el Consell de Govern. 

 

Article 4. Règim jurídic 

1. L'EDUA es regirà per aquest Reglament de règim intern, que haurà de ser 

aprovat pel Consell de Govern, i per les altres disposicions legals i estatutàries 

de preceptiva aplicació. 

2. A més, l'EDUA desenvoluparà reglamentàriament els aspectes següents: 
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– Composició i funcions de les comissions acadèmiques dels programes de 

doctorat. 

– Drets i deures dels doctorands o les doctorandes, d’acord amb el que 

estableix el RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut 

d'Estudiant Universitari. 

– Procediment de designació, drets i deures dels tutors i directors o tutores i 

directores de tesis doctorals. 

– Procediment de registre i control del document d'activitats del doctorand o la 

doctoranda. 

– Procediment de presentació i aprovació de projectes de tesi doctoral. 

– Procediment de dipòsit i lectura de tesis doctorals. 

– Criteris per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat. 

 

CAPÍTOL II: ÒRGANS DE GOVERN 

 

Article 5. Comitè de Direcció 

1. El Comitè de Direcció estarà format pel vicerector o la vicerectora amb 

competències en matèria de doctorat, el director o la directora, el secretari o la 

secretària i els coordinadors o les coordinadores acadèmics dels programes de 

doctorat integrats en aquesta. Podran ser també integrants del Comitè de 

Direcció de l'Escola els i els representants de les institucions i entitats 

esmentades en l'article 2.2, segons el conveni que s'ha de subscriure per a 

definir els termes de l’esmentada col·laboració, el director o la directora de 

servei i un o una estudiant de tercer cicle com a representant dels programes 

de doctorat. 
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El Comitè de Direcció es reunirà almenys una vegada per semestre en sessió 

ordinària i en les convocatòries que siguen necessàries en sessió 

extraordinària. 

2. El Comitè de Direcció exercirà les funcions relatives a l'organització i la 

gestió de l'Escola de Doctorat. En particular, són competències del Comitè de 

Direcció: 

a) Elaborar el Reglament de règim intern i elevar-lo al Consell de Govern de la 

Universitat d'Alacant perquè siga aprovat. 

b) Aprovar directrius d'actuació i establir criteris d'organització de l'EDUA en 

l'àmbit de les seues funcions. 

c) Constituir les comissions i subcomissions que es considere convenients per 

al normal funcionament de l'EDUA, com també formar-ne part. En tot cas, es 

nomenarà, almenys, una comissió per a l'excel·lència, integrada pel director o 

la directora, el secretari o la secretària i els coordinadors o les coordinadores 

de programes de doctorat amb esment cap a l'excel·lència. 

d) Conèixer i informar sobre els programes de doctorat interuniversitaris i 

internacionals. 

e) Proposar al Consell de Govern la concessió de premis extraordinaris de 

doctorat. 

f) Proposar al Consell de Govern el nomenament de doctor o doctora honoris 

causa per la Universitat d'Alacant. 

g) Altres competències atribuïdes per l’Estatut i les normes o reglaments que el 

desenvolupen. 
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Article 6. Del director o la directora 

1. El nomenament del director o la directora correspon al rector o la rectora. 

Haurà de ser investigador o investigadora pertanyent a la plantilla de la UA, que 

estiga en possessió d'almenys tres períodes d'activitat investigadora 

reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989. 

2. Són funcions del director o la directora: 

a) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de l'EDUA, i executar els 

acords del Comitè de Direcció. 

b) Representar l'EDUA. 

c) Executar o vetlar per l'execució dels acords. 

d) Presidir els actes acadèmics de l'EDUA, excepte les precedències legals que 

la legislació i la normativa prevegen. 

i) Vetlar pel compliment de les normes, els acords i les resolucions dels òrgans 

de govern i representació de la Universitat d'Alacant. 

f) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària, com també tots els serveis de 

l'EDUA. 

g) Qualsevol altra competència establida en l’Estatut de la Universitat d'Alacant 

o en la normativa de desenvolupament. 

 

Article 7. El secretari o la secretària 

1. El nomenament del secretari o la secretària correspon al rector o la rectora, a 

proposta del vicerector o la vicerectora amb competències en matèria de 

doctorat. Haurà de ser un investigador o investigadora pertanyent a la plantilla 
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de la UA, que estiga en possessió d'almenys dos períodes d'activitat 

investigadora reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989. 

2. Són funcions del secretari o la secretària: 

a) Assumir la Secretaria de l'EDUA i del Comitè de Direcció, com també d’altres 

òrgans col·legiats que en el mateix àmbit s'establisquen estatutàriament o 

reglamentàriament, i estendre acta de les sessions. 

b) Convocar, a instàncies del vicerector o la vicerectora amb competències en 

matèria de doctorat, les reunions del Comitè de Direcció. 

c) Donar fe dels acords i les resolucions dels òrgans de govern i representació 

de l'EDUA. 

d) Dirigir i custodiar els registres i arxius i l'accés a aquests. 

i) Rebre i custodiar els documents d'activitats del doctorand o la doctoranda, 

projectes i tesis doctorals. 

f) Custodiar el segell de l'EDUA. 

g) Tenir cura de l'organització dels actes solemnes de l'EDUA i del compliment 

del protocol. 

h) Expedir certificacions. 

i) Tramitar la matriculació i els trasllats d'expedients. 

j) Exercir les funcions delegades pel director o la directora. 

k) Tenir cura de la publicitat dels acords i les resolucions dels òrgans de govern 

de l'EDUA. 
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Article 8. Coordinadors o coordinadores dels programes de doctorat 

1. Els coordinadors o les coordinadores dels programes de doctorat seran 

nomenats pel rector o la rector, d'acord amb el que estableix l'article 8.4 del RD 

99/2011, a proposta de l'òrgan proponent, o per acord entre rectors o rectores 

quan es tracte de programes de doctorat conjunts amb altres universitats, o en 

la manera indicada en el conveni amb altres institucions quan es desenvolupe 

un doctorat en col·laboració. 

La condició de coordinador o coordinadora haurà de recaure sobre un 

investigador o investigadora rellevant i estar avalada per la direcció prèvia 

d'almenys dues tesis doctorals i la justificació de la possessió d'almenys dos 

períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del RD 

1086/1989. 

En el cas de programes de doctorat organitzats de forma conjunta amb altres 

universitats o mitjançant col·laboració amb altres organismes, centres, 

institucions i entitats amb activitats I+D+i, públics o privats, nacionals o 

estrangers, quan aquest investigador o investigadora ocupe una posició en la 

qual no resulte d'aplicació el criteri d'avaluació esmentat, haurà d'acreditar 

almenys un dels mèrits següents: 

a) Estar en possessió d'almenys tres períodes d'activitat investigadora, 

reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989. 

b) Estar en possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora i 

haver sigut investigador principal de projectes de I+D+i obtinguts en 

convocatòries públiques. 

c) Estar en possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora i 

haver sigut membre d'un comitè avaluador d'una agència reconeguda 

d'avaluació oficial. 
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2. Són funcions dels coordinadors o les coordinadores de programes de 

doctorat: 

a) Dirigir i coordinar l'activitat del programa, i assegurar la continuïtat i el 

compliment dels objectius, vetlar perquè el programa es desenvolupe amb el 

grau d'eficàcia, qualitat i èxit màxims. 

b) Proposar al Comitè de Direcció la composició de la comissió acadèmica del 

programa, presidir-la i executar i fer complir els acords que aquesta adopte. 

c) Assistir a les sessions del Comitè de Direcció i de les comissions de les 

quals formen part amb veu i vot, com també contribuir-ne al normal 

funcionament. 

d) Representar el programa en el Comitè de Direcció de l'EDUA i vetlar perquè 

els acords de l'EDUA en relació amb el programa es complisquen. 

e) Vetlar perquè els i les membres del programa estiguen informats dels 

assumptes relacionats amb les activitats d’aquest que puguen afectar-los. 

 

CAPÍTOL III: COMISSIONS ACADÈMIQUES, TUTORS I TUTORES, 
DIRECTORS I DIRECTORES DE TESI I DOCTORANDS 

 

Article 9. Composició i funcions de les comissions acadèmiques dels 
programes de doctorat 

1. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat és la responsable de 

la seua definició, actualització, qualitat i coordinació, com també del progrés 

de la recerca i de la formació. 

2. La comissió acadèmica del programa de doctorat estarà integrada pel 

professorat doctor que estiga dirigint almenys una tesi doctoral en l'àmbit 
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d'aquest programa o programes de doctorat en extinció, que l'haja dirigit en 

els últims sis anys o que acredite la seua capacitat investigadora amb la 

justificació de la possessió d'almenys dos períodes de l'activitat 

investigadora, reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989. 

La comissió acadèmica estarà presidida pel coordinador o la coordinadora 

del programa de doctorat, i actuarà com a secretari o secretària qualsevol 

dels membres a proposta del coordinador o la coordinadora. 

3. Són funcions de la comissió acadèmica: 

a) Establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels i de 

les estudiants a un programa de doctorat i resoldre d’acord amb aquests. 

b) Assignar un tutor o tutora i un director o directora de tesi al doctorand o la 

doctoranda, com també fer-ne la modificació en els casos previstos en 

aquesta normativa. 

c) Autoritzar les pròrrogues als estudis de doctorat en les condicions 

previstes en aquesta normativa. 

d) Avaluar anualment el pla de recerca i el document d'activitats del 

doctorand o la doctoranda, juntament amb els informes que a aquest 

efecte hauran d'emetre el tutor o la tutora i el director o la directora. 

e) Proposar la composició del tribunal encarregat de jutjar les tesis doctorals 

i donar el vistiplau a la defensa. 

f) Autoritzar les mesures de protecció de la privadesa de tesis doctorals en 

circumstàncies excepcionals lligades a processos de protecció o 

transferència de coneixements, com poden ser, entre d’altres, la 

participació d'empreses en el programa o Escola, l'existència de convenis 

de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents 

que recaiguen sobre el contingut de la tesi. 
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g) Autoritzar les estades i activitats dels doctorands o les doctorandes fora 

d'Espanya amb la finalitat d'obtenir l'esment de doctor/a internacional. 

h) Nomenar les subcomissions internes que considere necessàries per a 

l'adequat compliment de les activitats. 

 

Article 10. Drets i deures dels doctorands i les doctorandes 

1. Els i les estudiants de doctorat tenen els drets específics següents: 

a) Rebre una formació investigadora de qualitat, que promoga l'excel·lència 

científica i atenga l'equitat i la responsabilitat social. 

b) Tenir un tutor o una tutora que oriente el seu procés formatiu i un director 

o una directora i, si escau, codirector o codirectora, amb experiència 

investigadora acreditada, que supervise la realització de la tesi doctoral. 

c) Que les universitats i les escoles de doctorat promoguen en els programes 

de tercer cicle la integració dels doctorands i les doctorandes en grups i 

xarxes de recerca. 

d) Conèixer la carrera professional de la recerca i que les universitats 

promoguen en els programes oportunitats de desenvolupament de la 

carrera investigadora. 

e) Participar en programes i convocatòries d'ajudes per a la formació 

investigadora i per a la mobilitat nacional i internacional. 

f) Comptar amb el reconeixement i la protecció de la propietat intel·lectual a 

partir dels resultats de la tesi doctoral i dels treballs de recerca previs en 

els termes que estableix la legislació vigent sobre la matèria. 
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g) Ser considerats, quant a drets de representació en els òrgans de govern 

de les universitats, com a personal investigador en formació, d’acord amb 

el que estableix la legislació en matèria de ciència i investigació. 

h) Participar en el seguiment dels programes de doctorat i en els processos 

d'avaluació institucional, en els termes previstos per la normativa vigent. 

2. Són deures dels i de les estudiants de doctorat: 

a) L'estudi i la participació activa en les activitats acadèmiques que ajuden a 

completar la seua formació. En particular, mantenir una relació 

estructurada i regular amb els tutors o les tutores i els directors o les 

directores de tesis, com també mantenir actualitzat el document 

d'activitats d'acord amb la normativa vigent, que inclourà descobriments 

dels treballs de recerca, de les reaccions mitjançant informes i seminaris, 

de l'aplicació d'aquesta retroacció i avanç dels treballs segons els 

calendaris acordats, els objectius fixats, la presentació de resultats o els 

productes de la investigació. 

b) Observar les pràctiques ètiques reconegudes i els principis ètics 

fonamentals corresponents a les disciplines, com també les normes 

ètiques recollides en els diversos codis deontològics nacionals, sectorials 

o institucionals. En particular, hauran de subscriure el seu compromís 

amb el compliment del Codi de bones pràctiques adoptat per l'EDUA. 

c) Respectar el principi de la propietat intel·lectual, industrial o de la propietat 

conjunta de dades quan la recerca es faça en col·laboració amb 

supervisors o supervisores o altres investigadors o investigadores. 

d) Conèixer i complir les normes internes sobre seguretat i salut, 

especialment les que fan referència a l'ús de laboratoris, al treball de 

camp i altres entorns de recerca. 
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e) Exercir, si escau, les responsabilitats pròpies del càrrec de representació 

per al qual hagen sigut triats. 

f) Utilitzar la denominació de les entitats per a les quals presten serveis en la 

realització de la seua activitat científica, d’acord amb la normativa interna 

d'aquestes entitats i els acords i convenis que aquestes subscriguen. 

A més dels anteriors, els doctorands i les doctorandes tindran tots els drets i 

deures recollits en la normativa vigent i, en particular, en l'Estatut de l'Estudiant. 

Article 11. Drets i deures dels tutors i les tutores 

1. Són drets dels tutors i les tutores: 

a) La plena integració en l'estructura i activitats de l'EDUA. 

b) L'ús d'instal·lacions acadèmiques adequades i accessibles, com també la 

disposició dels mitjans materials adequats per a l’activitat. 

c) El reconeixement acadèmic de les activitats de tutoria en el marc estatutari 

de la Universitat d'Alacant. 

d) La participació en les activitats de formació per a tutors o tutores que siguen 

oferides per l'EDUA,  per a complir amb responsabilitat les funcions de 

supervisió dels doctorands i les doctorandes. 

e) Tots aquells drets que els siguen reconeguts en la legislació general, en la 

normativa autonòmica i en l’Estatut i les normes pròpies de la Universitat 

d'Alacant. 

2. Són deures dels tutors i les tutores: 

a) Signar el compromís documental que establisca les funcions de 

supervisió dels doctorands i les doctorandes en la forma que determine la 

Universitat d'Alacant. 



 
 

MEMÒRIA PER A LA CREACIÓ DE 
L'ESCOLA DE DOCTORAT DE LA 

UNIVERSITAT D'ALACANT 

Data: 06/05/2013 
Pàgina 25 de 56 

 
 

 

b) Assistir els doctorands o les doctorandes en el procés de formació, 

facilitar la informació, l’orientació i els recursos per a l'aprenentatge. 

c) Facilitar la configuració de l'itinerari curricular dels doctorands o les 

doctorandes. 

d) Revisar regularment el document d'activitats personalitzat dels 

doctorands o les doctorandes. 

e) Informar i avalar, periòdicament, el pla de recerca dels doctorands o les 

doctorandes. 

f) Estimular la transició dels doctorands o les doctorandes al món laboral, el 

desenvolupament inicial de la carrera professional i l'accés a la formació 

contínua. 

g) Subscriure el compromís amb el compliment del Codi de bones 

pràctiques adoptat per l'EDUA. 

 

Article12. Drets i deures dels directors i les directores de tesis doctorals 

1. Són drets dels directors i les directores de tesis doctorals: 

a) La plena integració en l'estructura i activitats de l'EDUA. 

b) L'ús d'instal·lacions acadèmiques adequades i accessibles, com també la 

disposició dels mitjans materials adequats per a l’activitat com a directors 

o directores de tesis. 

c) El reconeixement acadèmic de les activitats de direcció de tesis en el 

marc estatutari de la Universitat d'Alacant. 
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d) La participació en les activitats de formació per a directors o directores de 

tesis que siguen oferides per l'EDUA,  per a complir amb responsabilitat 

les funcions de supervisió dels doctorands o les doctorandes. 

e) Tots aquells drets que els siguen reconeguts en la legislació general, en la 

normativa d'autonòmica i en l’Estatut i les normes pròpies de la Universitat 

d'Alacant. 

2. Són deures dels directors o les directores de tesis doctorals: 

a) Signar el compromís documental que establisca les funcions de supervisió 

dels doctorands o les doctorandes en la forma que determine la 

Universitat d'Alacant. 

b) Crear una relació constructiva i positiva amb els doctorands o doctorandes 

a fi d'establir les condicions necessàries per a una transferència eficaç de 

coneixements i per al futur bon desenvolupament de les carreres com a 

investigadors o investigadores. 

c) Revisar regularment el document d'activitats personalitzat dels doctorands 

o les doctorandes. 

d) Informar i avalar, periòdicament, el pla de recerca dels doctorands o les 

doctorandes. 

e) Vetlar perquè els doctorands o les doctorandes coneguen els objectius 

estratègics que regeixen el seu àmbit d'activitat i els mecanismes de 

finançament, com també perquè se sol·liciten tots els permisos necessaris 

abans d'iniciar la tasca o accedir als recursos proporcionats. 

f) Vetlar perquè els resultats de recerca dels doctorands o les doctorandes 

siguen fructífers i siguen difosos i aprofitats mitjançant, per exemple, 

comunicacions, transferències a altres contextos de recerca o, si escau, 

comercialització. 
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g) Vetlar perquè els doctorands o les doctorandes seguisquen, en tot 

moment, pràctiques de treball segures, d’acord amb la legislació nacional, 

autonòmica i sectorial. Així mateix, vetlar perquè els doctorands o les 

doctorandes adopten les mesures necessàries per a complir amb les 

exigències legals en matèria de protecció de dades i de confidencialitat. 

h)  Subscriure el compromís amb el compliment del Codi de bones 

pràctiques adoptat per l'EDUA. 

 

CAPÍTOL IV: PROCEDIMENTS SOBRE TESIS DOCTORALS 

 

Article 13. Procediment de designació dels tutors o les tutores i els 
directors o les directores de tesis doctorals 

1. Els doctorands o les doctorandes admesos/es en un programa de 

doctorat es matricularan de tutela acadèmica anualment en l'EDUA. Quan es 

tracte de programes conjunts, el conveni determinarà la forma en què haurà de 

dur-se a terme aquesta matrícula. 

2. La matrícula de tutela acadèmica atorga al doctorand o la doctoranda la 

consideració d'estudiant de tercer cicle, adscrit a l'òrgan responsable del 

programa de doctorat, a l’efecte electiu i participatiu en qualsevol de les 

estructures previstes en l'article 6 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant. 

3. Una vegada formalitzada la matrícula, s'assignarà un tutor o tutora a 

cada doctorand o doctoranda per part de la comissió acadèmica corresponent. 

Al tutor o la tutora, que haurà de ser un doctor o una doctora amb acreditada 

experiència investigadora i vinculació permanent o temporal amb el programa 

de doctorat, és a qui correspondrà vetlar per la interacció del doctorand o la 

doctoranda amb la comissió acadèmica. 
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Sempre que concórreguen causes justificades, la comissió acadèmica, després 

de sentir el doctorand o la doctoranda, podrà modificar el nomenament del tutor  

o la tutora en qualsevol moment del període de realització de la tesi doctoral. 

4. En el termini màxim de sis mesos des de la matrícula, la comissió 

acadèmica responsable del programa de doctorat assignarà a cada doctorand 

o doctoranda un director o una directora de tesi doctoral, que podrà coincidir o 

no amb el tutor o la tutora a què es refereix l'apartat anterior. Aquesta 

assignació podrà recaure sobre qualsevol doctor o doctora espanyol o 

estranger, amb experiència investigadora acreditada, amb independència de la 

universitat, centre o institució en què preste els seus serveis. En cas de no tenir 

prèvia vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat, haurà de 

comptar amb l'autorització del Comitè de Direcció de l'EDUA, a proposta de la 

comissió acadèmica del programa de doctorat. 

La comissió acadèmica, sentit el doctorand o la doctoranda, podrà 

modificar el nomenament del director o la directora de tesi doctoral en 

qualsevol moment del període de realització de la tesi, sempre que 

concórreguen raons justificades. 

5. S'entén per experiència investigadora acreditada, als efectes expressats 

en els apartats 3 i 4 d’aquest article: 

a) L'obtenció d'un tram de recerca reconegut d'acord amb el RD 

1086/1989. 

b) L'acreditació de la recerca per alguna agència oficial d'avaluació de la 

qualitat. 

c) Quan es tracte de personal aliè al sistema universitari espanyol, 

l’acreditació serà aprovada pel Comitè de Direcció de l'EDUA amb les 

condicions següents: 
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c.1. Si es tracta de docents o investigadors estrangers, hauran 

d'acreditar haver dirigit tres tesis en els últims sis anys, o haver publicat 

cinc articles indexats en els últims sis anys, o comptar amb informe 

favorable d'alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat. 

c.2. Si no es tracta de docents o investigadors estrangers, es tindrà en 

compte la participació en projectes de recerca de I+D+i, la direcció de 

tesis doctorals i la trajectòria professional. 

 

 Article 14. Procediment de registre i control del Document d'activitats del 
doctorand o la doctoranda 

El document d'activitats del doctorand o la doctoranda estarà disponible en 

la corresponent aplicació informàtica de l'EDUA i hi tindran accés el director o la 

directora, el tutor o la tutora i el doctorant o la doctoranda. A l'inici de cada curs 

acadèmic el doctorand o la doctoranda disposarà de la relació d'activitats 

formatives que haurà de fer, i que necessàriament inclouran les que la 

Universitat d'Alacant ha fixat com a obligatòries, a més d'aquelles que acorde 

amb el director o la directora. D’altra banda, el director o la directora de la tesi i 

el tutor o la tutora, si escau, especificaran les evidències que haurà d'aportar el 

doctorand o la doctoranda per a acreditar l'aprofitament de les activitats fetes 

amb l’objectiu de controlar la realització d'activitats i valorar-ne l'aprofitament. 

Article 15. Procediment de presentació i aprovació de projectes de tesi 
doctoral 

1. Presentació i aprovació de projectes de tesi doctoral 

Una vegada complits els requisits previstos en l'article 6 del RD 99/2011 

per a l'accés a un programa de doctorat, i després de formalitzar la matrícula en 

l'EDUA i ser assignat un tutor o tutora, director o directora i projecte de tesi 

doctoral per part de la corresponent comissió acadèmica, el doctorand o 
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doctoranda podrà presentar aquest projecte de tesi doctoral a través de 

l'imprès j. 

El projecte de tesi doctoral presentat haurà de ser aprovat pel Comitè de 

Direcció de l'EDUA.  

2. Tesis doctorals en règim de cotutela internacional 

La cotutela internacional permet l'elaboració i defensa de la tesi doctoral en 

col·laboració amb altres universitats no espanyoles i l'expedició del títol de 

doctor en ambdues universitats. 

Els doctorands o doctorandes que pretenguen acollir-se a aquesta 

possibilitat hauran de dirigir-se als responsables acadèmics del programa de 

doctorat. Si no existeix un conveni específic amb l'altra universitat, les persones 

responsables del programa de doctorat presentaran en el Gabinet de Convenis 

la proposta de conveni en el model establit a aquest efecte, juntament amb la 

resta de documentació que es requereix en el protocol d'actuació per a la 

tramitació de convenis del Gabinet de Convenis. 

Una vegada aprovat el conveni pel Consell de Govern de la Universitat 

d'Alacant i signat per ambdues parts, el doctorand o doctoranda haurà 

d'emplenar el document "Annex conveni cotutela" i presentar-lo en l'EDUA, 

signat per les persones responsables del programa de doctorat d'ambdues 

universitats i per tots els codirectors de la tesi. 

3. Tesi doctoral per compendi de publicacions 

La tesi ha d'incloure una síntesi, en una de les dues llengües oficials 

d'aquesta Comunitat Autònoma, en la qual es presenten els objectius, les 

hipòtesis, els treballs presentats i es justifique la unitat temàtica. Aquesta 

síntesi, que tindrà una extensió mínima de 5.000 paraules, ha d'incorporar un 

resum global dels resultats obtinguts, de la discussió d'aquests resultats i de les 

conclusions finals, i haurà de donar una idea precisa del contingut de la tesi. 
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Per a la presentació de tesis doctorals com a compendi de publicacions el 

doctorand o la doctoranda haurà de presentar una sol·licitud al Comitè de 

Direcció de l'EDUA, a la qual adjuntarà la documentació següent: 

a) Informe del director o directora de la tesi on s'indique: la idoneïtat de la 

presentació de la tesi per compendi, les aportacions que fa la tesi, l'obertura de 

noves vies de treball, la importància i l'aplicabilitat dels resultats, com també el 

factor d'impacte de les publicacions que s'arrepleguen en la tesi. 

b) Còpia dels articles, dels capítols de llibre, del llibre o dels llibres que 

conformaran la tesi doctoral, on conste necessàriament el nom i la filiació de 

tots els coautors o coautores, així com la referència completa de la publicació. 

c) Acceptació per escrit dels coautors o coautores que el doctorand o 

doctoranda presente el treball com a tesi. 

d) Renúncia dels coautors o coautores no doctors dels treballs a presentar-

los com a part d'una altra tesi doctoral. 

e) Els apartats c i d no s'exigiran si en el mateix contingut del treball/article 

s'indica que aquest forma part de la tesi doctoral del doctorand o doctoranda. 

Els articles, els capítols de llibre, el llibre o els llibres que conformen la tesi 

doctoral no es podran presentar en més d'una tesi. 

Els treballs han d'haver sigut publicats amb posterioritat a l'inici dels estudis 

de doctorat, en revistes indexades i de referència en els diferents camps 

científics.  

Pel que concerneix al nomenament de tribunals de defensa de la tesi per 

aquesta modalitat, cap dels membres del tribunal que haja de jutjar la tesi 

doctoral serà coautor o coautora d'algun dels treballs presentats. 

El Comitè de Direcció de l'EDUA, una vegada considerats aquests extrems, 

decidirà si escau o no l'acceptació d'una tesi amb aquest format. 
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4. Tesis doctorals en llengües no oficials 

S'admet la possibilitat de presentació de tesis doctorals en llengua diferent 

de les oficials en aquesta Comunitat Autònoma, d'acord amb els termes 

següents: 

-    En programes de doctorat el contingut dels quals siga l'estudi filològic 

d'un idioma, es podran presentar en aquest idioma (ex.: Filologia Anglesa en 

anglès, Filologia Francesa en francès, etc.) sense necessitat de sol·licitud 

prèvia. També s'admetran en les mateixes condicions les tesis de l'àrea de 

Traducció. A més, aquelles que opten a esment a doctor internacional i les 

que es desenvolupen en règim de cotutela internacional podran presentar-se 

redactades parcialment en una altra llengua oficial de la Unió Europea. 

-   Per a la resta de programes, i prèviament al dipòsit de la tesi doctoral, el 

director o directora de la tesi haurà de presentar en l'EDUA la sol·licitud 

conformada pel coordinador o coordinadora del programa de doctorat a què 

la persona candidata a doctor o doctora haja sigut admesa, en la qual 

s'expose motivadament les raons que així ho aconsellen. 

En qualsevol cas, la tesi haurà de contenir un resum en una de les dues 

llengües oficials d'aquesta Comunitat Autònoma. El resum haurà de contenir 

una introducció general, una síntesi dels resultats obtinguts, de la discussió 

d'aquests resultats i de les conclusions finals. L'extensió de la part escrita en 

un dels idiomes oficials d'aquesta Comunitat Autònoma no serà inferior a 

5.000 paraules. 

5. Esment a doctor internacional 

El RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 

de doctorat, inclou en l’article 15 l'esment internacional en el títol de doctor. 

Conforme a aquest precepte: “1. El títol de doctor o doctora podrà incloure en el 
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seu anvers l'esment «doctor internacional», sempre que concórreguen les 

circumstàncies següents: 

a) Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de 

doctor, el doctorand haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora 

d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca 

de prestigi, cursant estudis o realitzant treballs de recerca. L'estada i les 

activitats han de ser avalades pel director i autoritzats per la comissió 

acadèmica, i seran incorporades al document d'activitats del doctorand. 

b) Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'haja 

redactat i siga presentada en una de les llengües habituals per a la 

comunicació científica en el respectiu camp de coneixement, diferent de 

qualsevol de les llengües oficials a Espanya.  

c) Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dos experts doctors 

pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no 

espanyola. 

d) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior 

o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del 

responsable de l'estada esmentada en l'apartat a), haja format part del 

tribunal avaluador de la tesi. 

 2. La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la mateixa universitat 

espanyola en què el doctorand estiguera inscrit, o, en el cas de programes de 

doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes 

que identifiquen els convenis de col·laboració”. 

La concessió de l'esment als estudiants de programes de doctorat regulats 

pels reials decrets 56/2005 i 1393/2007 donarà dret a incloure en l'anvers del 

títol de doctor o doctora l'esment "doctor internacional". En els estudis regulats 

pels reials decrets 185/1985 i 778/1998 només cap la inclusió d'aquest esment 
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en el certificat acadèmic, ja que en aquests decrets no es preveia la possibilitat 

d'incloure l'esment en el títol. 

Article 16. Procediment de dipòsit, lectura i publicació de tesis doctorals 
en el Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant 

1. Dipòsit de la tesi doctoral 

L'alumne o alumna haurà de presentar en el registre general o els registres 

auxiliars de la Universitat d'Alacant: 

- Ofici de Registre.  

- Imprès de dipòsit (K/L) word/pdf, amb: 

    a. L'autorització del director o directora / directors o directores de la tesi. 

    b. La data prevista de lectura (mínim 25 dies hàbils després de la data de 

registre). 

    c. La proposta de membres del tribunal. 

    d. La data d'aprovació per la Comissió Acadèmica. 

- Un exemplar enquadernat (encolat o cosit) de la tesi doctoral. 

- Un exemplar de la tesi doctoral en un arxiu de tipus .rtf, .doc, .odt o .pdf, per a 

ser arxivat en format electrònic obert en el Repositori Institucional de la 

Universitat d'Alacant, segons el que estableix l'art. 14.5 del RD 99/2011. 

- El full de metadades. 

2. Consulta de tesi en dipòsit 

El RD 99/2011 estableix que la Universitat garantirà la publicitat de la tesi 

doctoral finalitzada, a fi que durant el procés d'avaluació, i amb caràcter previ a 
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l'acte de defensa, altres doctors puguen remetre observacions sobre el 

contingut d’aquesta. 

Qui desitge consultar alguna tesi durant el període de dipòsit, que queda 

establit en deu dies hàbils des de la publicació en la pàgina web de l'EDUA, 

haurà d'emplenar la fitxa de registre de consultes prevista a aquest efecte, 

presentar el seu document d'identitat i acreditar estar en possessió del títol de 

doctor o doctora. 

En cas que la Comissió Acadèmica del programa de doctorat haja establit 

mesures de protecció de la privadesa en el dipòsit de la tesi, l'accés serà 

sol·licitat i motivat davant d’aquesta Comissió Acadèmica. Si s'autoritza l'accés, 

el o la sol·licitant haurà de signar, prèviament, un acord de confidencialitat en el 

qual es comprometa a no difondre informació relativa a la tesi durant el termini 

que s'haja assenyalat. En cap cas l'accés a la tesi dipositada permetrà la 

reproducció per qualsevol mitjà de tot o part del seu contingut. 

3. Tribunal de lectura 

En la proposta de tribunal de tesi, inclosa en l'imprès de dipòsit, es 

proposarà tres membres titulars i els seus respectius o respectives suplents, i 

s'adjuntarà un informe raonat sobre la idoneïtat de tots i cadascun de les o dels 

membres proposats. 

Tant els requisits dels tribunals, com els que hauran de complir les i els 

membres del tribunal s'arrepleguen en l'article 22 de la Normativa per a 

ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant, de 26 de juliol de 

2012 (BOUA 31-juliol-2012). 

Una vegada aprovat el tribunal pel Comitè de Direcció, l'EDUA publicarà el 

tribunal en la seua pàgina web i en comunicarà a les i els membres la 

designació. 

4. Lectura de la tesi doctoral 
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Finalitzat el termini de dipòsit sense impugnacions, el doctorand o 

doctoranda haurà d'abonar les taxes corresponents a la lectura, amb 

anterioritat a l'acte de defensa. 

El tribunal es constituirà el dia de la defensa de la tesi doctoral. La tesi 

doctoral s'avaluarà en l'acte de defensa, que tindrà lloc en sessió pública i 

consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand o doctoranda del treball de 

recerca.  

El tribunal emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi en 

termes d’«apte» o «no apte». El tribunal podrà proposar que la tesi obtinga 

l'esment de «cum laude», si s'emet en aquest sentit el vot secret positiu per 

unanimitat. L'escrutini dels vots secrets es realitzarà en una sessió posterior. 

Perquè es puguen escrutar els vots hauran d'estar presents una o un membre 

del tribunal i una o un representant del programa de doctorat. El secretari de 

l'EDUA donarà fe del resultat de l'escrutini. També podran estar presents el 

doctorand o doctoranda i el director o directora de la tesi. Tant els o les 

responsables del programa de doctorat com les o els membres del tribunal 

podran delegar, a l'efecte de l'acte d'escrutini, en algun dels directors o 

directores de la tesi o en el secretari o secretària de l'EDUA. 

5. Defensa no presencial 

S'entén per defensa no presencial la situació en la qual, estant absents 

físicament el doctorand o doctoranda o el vocal o la vocal del tribunal, la seua   

intervenció es realitza per videoconferència. En aquest cas, hauran d'observar-

se les pautes d'actuació següents: 

a. El president o presidenta i el secretari o secretària han de constituir el 

tribunal físicament en la Universitat d'Alacant. 

b. Per als i les membres no presents físicament en la Universitat d'Alacant, 

ha d'existir un suport institucional que oferisca els mitjans tècnics necessaris 
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perquè puga desenvolupar-se l'acte de lectura. Per a açò, el director o 

directora de la tesi haurà de sol·licitar el servei de videoconferència al Servei 

d'Informàtica mitjançant el formulari disponible en la seua pàgina web, amb 

un termini d'antelació mínim d'un mes abans de la presentació de l'imprès 

"KL presentació de tesi doctoral". El Servei d'Informàtica es posarà en 

contacte amb la persona sol·licitant, a fi de completar els detalls del servei 

sol·licitat i de realitzar les proves necessàries per a garantir la correcta 

connexió telemàtica. El Servei d'Informàtica emetrà un informe tècnic que 

comunicarà a la persona sol·licitant i a l'EDUA. Sense aquest informe 

favorable, la lectura de la tesi no podrà realitzar-se per videoconferència. 

c. Per a la signatura de l'acta de lectura, el doctorand o doctoranda o el vocal 

o la vocal que estiga absent haurà de remetre al correu electrònic de l'EDUA 

la delegació de signatura segons el model, establit a aquest efecte, 

disponible en la pàgina web de l'EDUA, i la còpia del seu passaport o 

document d'identitat en què figure la seua signatura. 

El doctorand o la doctoranda podrà delegar la seua signatura en qualsevol 

persona, però preferentment ho farà en el director o la directora de la tesi. El 

vocal únicament podrà delegar la seua signatura en la persona que 

exercisca la secretaria del tribunal. 

Si el dia de la lectura no hagueren arribat les delegacions de signatura per 

correu electrònic, es podrà realitzar l'acte de defensa de la tesi, però no 

podran iniciar-se els tràmits per a l'expedició del títol ni certificar-se cap 

aspecte de l'acte de la defensa. 

d. L'informe del vocal o la vocal absent haurà de realitzar-se en l'acte de 

defensa de la tesi i serà enviat a l'EDUA, per fax o escanejat per correu 

electrònic, en el termini màxim de 24 hores. 

e. Cada membre del tribunal ha d'emplenar un imprès, que serà facilitat pel 

secretari o secretària del tribunal, a fi d'emetre el seu vot secret respecte a 
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l'obtenció de l'esment «cum laude» i la valoració per als premis 

extraordinaris de doctorat.  El vocal o la vocal que no estiga present 

físicament en la Universitat d'Alacant haurà d'enviar aquest imprès per 

correu electrònic a l'EDUA. Fins que no arribe aquest imprès no es podrà 

realitzar la sessió per a l'escrutini dels vots secrets del tribunal. 

6. Publicació de tesis doctorals en el Repositori Institucional de la Universitat 

d'Alacant. 

Des de l'entrada en vigor del RD 99/2011, totes les tesis aprovades en les 

universitats han de publicar-se en un repositori institucional. A tal fi, el 

doctorand o doctoranda haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud de 

lectura de tesi, un CD que continga la tesi en algun dels formats electrònics 

següents: .rtf, .doc, .pdf. També haurà d’adjuntar un full amb les metadades 

necessàries per a ser publicada en el Repositori Institucional de la Universitat 

d'Alacant (RUA). 

Una vegada aprovada la tesi doctoral, l'EDUA s'encarregarà de remetre 

aquesta documentació a la unitat encarregada de la publicació d’aquesta en el 

RUA. La publicació en RUA es realitzarà assignant a la tesi una Llicència 

Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, excepte 

sol·licitud de confidencialitat fins a una data determinada per part de l'autor o 

l’autora de la tesi. 

En aquest sentit, excepcionalment, el doctorand o doctoranda podrà 

sol·licitar a la Comissió acadèmica del programa de doctorat que el dipòsit, la 

defensa o publicació de la seua tesi doctoral s'efectuen sota determinades 

mesures de protecció de la privadesa. Per a això, haurà d'emplenar l'apartat 

corresponent en l'imprès "KL presentació de tesi doctoral", i adjuntar un informe 

motivat en el qual quede acreditat que el secret és absolutament indispensable 

per a l'èxit del procés de protecció o transferència de tecnologia o de 

coneixement. 
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La Comissió acadèmica del programa de doctorat podrà sol·licitar al 

doctorant o doctoranda tota la documentació que requerisca per emetre’n la 

resolució. El secretari o secretària de la Comissió acadèmica del programa de 

doctorat haurà de notificar l'acord motivat tant al doctorant o doctoranda com al 

director o directora de la tesi. 

Si la Comissió acadèmica del programa de doctorat resol favorablement la 

sol·licitud, haurà d’indicar les mesures de protecció de la privadesa que caldrà 

adoptar, així com el temps de durada d’aquestes. A aquests efectes, s'entenen 

com a mesures de protecció de la privadesa de tesis doctorals les indicades en 

l'article 22, apartat 11 de la Normativa per a ensenyaments oficials de doctorat 

(BOUA de 31 de juliol de 2012). 

En els programes de doctorat regulats per decrets anteriors al 99/2011, les 

competències assignades a la comissió acadèmica del programa de doctorat 

correspondran a l'òrgan responsable del programa de doctorat (departament, 

centre o institut). 

7. Modificacions en la tesi doctoral 

a. L'exemplar de la tesi que el doctorand o doctoranda lliura, en format 

paper i en format electrònic al Registre General, és el document 

administratiu que ha de ser defensat en l'acte de lectura i avaluat per les 

i els membres del tribunal i que, amb caràcter previ a l'acte de defensa, 

altres doctors o doctores poden consultar per a remetre observacions 

sobre el seu contingut. 

b. Si es detecten errates en aquest document o si el tribunal hi suggereix la 

inclusió de millores, l'autor o autora de la tesi haurà de presentar al 

Registre General de la Universitat d'Alacant una sol·licitud, en el model 

establit a aquest efecte, per a incorporar com a document annex a la 

tesi. A la sol·licitud haurà d'adjuntar la tesi modificada en format 

electrònic (arxiu de tipus .rtf, .doc o .pdf). 
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c. La sol·licitud haurà de comptar amb l'informe favorable de tots els 

directors o directores de la tesi i de la presidenta o president o del 

secretari o secretaria del tribunal, i amb el vistiplau de la comissió 

acadèmica del programa de doctorat o, mentre que no estiga creada 

aquesta, de l'òrgan de govern del centre, departament o institut 

responsable del programa de doctorat. Si es tracta d'una mera correcció 

d'errates, no serà necessari el vistiplau de la presidenta o president o del 

secretari o secretaria del tribunal. 

d. El secretari de l'EDUA estendrà una diligència en l'exemplar en paper de 

la tesi, en la qual es farà constar que en l'expedient del doctorand o 

doctoranda figura un document amb modificacions. 

e. Quant a la publicació de la tesi en el Repositori de la Universitat 

d'Alacant (RUA), es publicarà l'exemplar de la tesi en el format electrònic 

que es va presentar inicialment i, en un document separat, la sol·licitud 

de modificació i, si escau, el nou exemplar de la tesi que n’incloga les 

modificacions. 

Article 17. Concessió de premis extraordinaris de doctorat 

1. La Universitat d'Alacant podrà atorgar anualment premis extraordinaris 

de doctorat en cadascun dels programes de doctorat impartits en aquesta 

Universitat. Correspon al Comitè de Direcció de l'EDUA realitzar la proposta de 

premis extraordinaris de doctorat, la concessió definitiva dels quals serà 

aprovada pel Consell de Govern d'acord amb el que disposa aquesta 

normativa. 

A aquests efectes, durant el mes d'octubre de cada curs acadèmic, l'EDUA 

publicarà en la seua pàgina web la convocatòria per a la concessió dels premis 

extraordinaris de doctorat. En aquesta convocatòria s'establirà el curs acadèmic 

a què correspon el premi, el termini de presentació de sol·licituds pels 
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candidats o candidates, la documentació que caldrà aportar i els criteris 

d'avaluació. 

2. Per a poder optar al premi, les candidates o candidats hauran de reunir els 

requisits següents: 

a) Que la tesi doctoral haja sigut defensada en la Universitat d'Alacant en el 

període acadèmic a què correspon el premi. 

b) Que aquesta tesi haja sigut qualificada pel tribunal amb apte cum laude. 

c) Que l'alumne o alumna haja presentat la sol·licitud dins del termini i en la 

forma escaient oportuns. 

3. Nombre de premis 

Podrà atorgar-se un premi extraordinari per cadascun dels programes de 

doctorat que s'impartisquen en la Universitat d'Alacant, sempre que durant el 

curs acadèmic a què es refereix la convocatòria s'hagueren defensat i aprovat, 

com a mínim, cinc tesis doctorals. Si no s'aconseguira aquest nombre, les tesis 

llegides quedaran acumulades fins al curs acadèmic en què s'arribe a un mínim 

de cinc. 

Si en un curs acadèmic el nombre de tesis doctorals defensades i aprovades 

en un mateix programa fóra superior a cinc, la quantitat de premis possibles es 

correspondrà amb el nombre enter més pròxim al quocient de la divisió del 

nombre de tesis llegides per cinc. 

No podrà augmentar-se el nombre de premis extraordinaris a concedir, ni 

acumular-se els que corresponguen a diferents branques de coneixement o els 

que hagueren quedat deserts en anys anteriors. 

4. Comissions avaluadores 
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En cadascuna de les cinc branques de coneixement es constituirà una 

comissió avaluadora integrada pels coordinadors o coordinadores dels 

programes de doctorat que, pel nombre de tesis llegides, tinguen dret a atorgar 

almenys un premi. 

Les diferents comissions seran convocades des de l'EDUA, per a ser 

constituïdes, en el mes de novembre següent a la finalització del curs acadèmic 

a què correspon la convocatòria dels premis extraordinaris. 

La convocatòria serà dirigida al coordinador o coordinadora del programa de 

doctorat, que podrà delegar per escrit la seua assistència en qualsevol dels o 

les docents integrants d’aquest. No podran formar part de la Comissió els qui 

hagen sigut directors o directores o codirectors o codirectores de les tesis que 

opten a premi extraordinari. 

La presidenta o president de la Comissió serà el membre de major antiguitat, 

dins de les o dels de major categoria, i el secretari o secretària, el de menor 

antiguitat, dins de les o dels de menor categoria. 

Els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria dels i de les presents i 

seran reflectits en un acta en què es faran constar, si escau, els possibles vots 

particulars que s'emeten. 

5. Criteris per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat 

Les sol·licituds admeses s'avaluaran d'acord amb els criteris següents: 

a) Un cinquanta per cent s'atorgarà a la qualificació de la tesi, obtinguda de 

la valoració secreta emesa per cada membre del tribunal. A aquests 

efectes, s'obtindrà la nota mitjana de totes les valoracions i es 

multiplicarà per cinc, a fi d'obtenir un màxim de 50 punts. En tot cas, es 

requerirà un mínim de 40 punts perquè la tesi puga optar al premi 

extraordinari. 
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b) Un quaranta per cent de la qualificació s'obtindrà a partir de les 

publicacions, contribucions a congressos o patents exclusivament 

derivades de la tesi, i presentades com a màxim durant els dos anys 

següents a la seua defensa. 

c) Un deu per cent de la qualificació s'assignarà a aquelles tesis que hagen 

obtingut l'esment de doctor internacional. 

En el cas de programes de doctorat regits per normatives anteriors al RD 

99/2011, se seguiran els criteris d'avaluació continguts en la Normativa sobre 

premis extraordinaris de doctorat de la Universitat d'Alacant, de 30 de juny de 

2008 (BOUA 4 de juliol de 2008).  

El Comitè de Direcció podrà declarar desert el premi extraordinari. 

6. Resolució 

El Comitè de Direcció de l'EDUA elevarà les propostes corresponents al 

Consell de Govern per a ser aprovades. L'acord del Consell de Govern serà 

publicat en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat i en la pàgina web de 

l'EDUA. 

Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa, podran 

interposar-se els recursos que establisca la normativa aplicable. 

7. Efectes 

De conformitat amb el que establisca la normativa sobre expedició de títols, 

l'esment de premi extraordinari de doctorat podrà incloure's com a informació 

específica en el títol de doctor o doctora. 

En qualsevol cas, donarà dret a l'obtenció del diploma de premi extraordinari 

de doctorat expedit per la Universitat d'Alacant. 
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Disposició transitòria 

Totes les referències contingudes en el present Reglament a la comissió 

acadèmica, en tant que aquesta no estiga creada, s'entendran realitzades a 

l'òrgan de govern del departament, centre o institut responsable del programa 

de doctorat. 

Disposició derogatòria 

Queda derogada la Normativa sobre premis extraordinaris de doctorat de la 

Universitat d'Alacant, de 30 de juny de 2008, excepte en el que fa referència als 

criteris d'avaluació en el cas de programes de doctorat anteriors al RD 99/2011, 

així com qualssevol altres disposicions que s'oposen a aquesta normativa. 

PROPOSTA DE CODI DE BONES PRÀCTIQUES 

PREÀMBUL 

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 

ensenyaments oficials de doctorat, preveu la creació, per part de les 

universitats, d'escoles de doctorat, d'acord amb el previst en els Estatuts 

d’aquestes, en la normativa de la respectiva Comunitat Autònoma i en 

l’esmentat Reial decret, amb la finalitat d'organitzar els ensenyaments i les  

activitats pròpies del doctorat. En aquest context, l’article 9.8 disposa que: 

“Totes les persones integrants d'una escola de doctorat hauran de subscriure el 

seu compromís amb el compliment del codi de bones pràctiques adoptat per 

aquesta escola”. Així mateix, l'Annex I del Reial decret 99/2011, Memòria per a 

la verificació dels programes de doctorat al fet que es refereix l'article 10.2 

d'aquest Reial decret, l'apartat 5.1.-Supervisió de tesi-, determina que ha 
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d'incloure's la “relació d'activitats previstes per a fomentar la direcció de tesis 

doctorals i l’existència d'una guia de bones pràctiques per a dirigir-les”. 

Malgrat la falta de tradició a Espanya sobre la utilització de bones pràctiques 

científiques, actualment assistim a una extensió gradual de l’àmbit d'aplicació 

d’aquestes, com prova el fet que el RD 99/2011 n’haja previst la implantació en 

l'etapa doctoral. El contingut essencial dels codis de bones pràctiques ha sigut 

definit per la mateixa comunitat científica internacional, sota la concepció que 

totes les disciplines científiques, ja siguen relatives a les ciències naturals, a les 

socials o a les humanitats, han de sotmetre's a uns principis ètics, a fi de 

garantir la millora de la qualitat de la recerca científica, la tutela dels interessos 

legítims de l'investigador o investigadora i la prevenció de problemes d'integritat 

de la recerca.  

Centrant-nos en l'àmbit específic del doctorat, el Codi de bones pràctiques 

pretén ser l'instrument que garantisca les relacions adequades entre el 

doctorand o doctoranda,  els investigadors o investigadores responsables de la 

seua formació i la mateixa institució universitària; amb l'objectiu últim 

d'aconseguir una recerca de qualitat i èticament correcta pel que concerneix a 

les actuacions de preparació, desenvolupament i comunicació de l'activitat 

científica. Precisament per això, la missió del Codi de bones pràctiques no 

radica a reproduir ni reiterar el que disposen les normes jurídiques vigents sinó 

que, al contrari, consisteix en un conjunt de declaracions i compromisos que 

van més enllà del que estableix l'ordenament jurídic, complementant-lo per la 

via de fomentar l'exercici de la producció científica en un marc de 

responsabilitat d'acord amb els millors valors d'excel·lència acadèmica. 

Respectant sempre el valor de la llibertat i de la creació individual, l'exigència 

i l’acceptació d'unes normes de bones pràctiques en el desenvolupament de la 

recerca han de quedar explícites en el compromís contractual de l'investigador 

o investigadora amb la institució en la qual realitza la seua labor i amb la 

societat que la promou. 
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A aquests efectes, la Universitat d'Alacant adopta, d’acord amb el RD 

99/2011, el següent Codi de bones pràctiques de l'Escola de Doctorat a fi que 

siga assumit per les investigadores o investigadors, tant doctorands o 

doctorandes, com tutors o tutores i directors o directores de tesis doctorals. 

1. Llibertat de recerca 

Els investigadors o investigadores han de centrar la seua labor en el bé de la 

humanitat i en l'expansió de les fronteres del coneixement científic, per a la 

qual cosa se’ls reconeixen les llibertats de pensament i expressió, així com la 

llibertat per a determinar els mètodes de resolució de problemes, amb el degut 

respecte a les pràctiques i principis ètics reconeguts. 

 

2. Principis ètics 

Els investigadors o investigadores respectaran les pràctiques ètiques 

reconegudes i els principis ètics fonamentals corresponents a les seues 

disciplines, així com les normes ètiques recollides en els diversos codis 

deontològics nacionals, sectorials i institucionals. 

En particular, aquesta declaració comporta un respecte adequat a la dignitat 

de l'ésser humà, sobretot quan és objecte d'experimentació. Igualment, implica 

el reconeixement que no han de promoure's en cap àmbit científic (natural, 

social, ni relatiu a les humanitats) recerques que atempten contra la salut o la 

dignitat de l'ésser humà. 

 

3. Responsabilitat professional 

Els investigadors o investigadores han d'assumir una sèrie de 

responsabilitats en l'exercici de la seua activitat científica. Especialment, han de 

fomentar la reflexió ètica, de manera que el seu treball contribuïsca al progrés 
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del coneixement i, en definitiva, a millorar les condicions de vida del futur, en 

comptes de la seua deterioració. 

En aquesta línia, els investigadors o investigadores faran tot el possible per a 

garantir que la seua labor resulte rellevant per a la societat, i en cap cas no 

hauran de duplicar la tasca prèviament realitzada per d’altres. Ha d'evitar-se 

qualsevol tipus de plagi, com també assegurar el respecte al principi de la 

propietat intel·lectual o de la propietat conjunta de dades quan la recerca es 

duga a terme en col·laboració amb altres investigadors o investigadores. 

 

4. Obligacions contractuals i jurídiques 

Tot el personal investigador ha de conèixer i complir la normativa nacional, 

sectorial i institucional que regeix les condicions de formació o treball. Això 

engloba tant la normativa sobre drets de propietat intel·lectual i industrial, les 

exigències legals en matèria de protecció de dades i de confidencialitat, i les 

condicions de tota possible entitat patrocinadora. En aquest sentit, els 

investigadors o investigadores han de sol·licitar tots els permisos necessaris 

abans d'iniciar la seua labor o d'accedir als recursos proporcionats. 

 

5. Bones pràctiques en la recerca   

Els investigadors o investigadores han de seguir en tot moment pràctiques 

de treball segures i adoptar les precaucions necessàries en matèria de salut i 

seguretat personal i ambiental. Es tindran especialment en compte les 

directrius establides per la Subdirecció de seguretat i higiene en el treball de la 

Universitat d'Alacant. 

 

6.  Rendició de comptes 
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Els investigadors o investigadores en formació han de tenir present que han 

de rendir comptes davant l'Escola de Doctorat i davant la Universitat, així com, 

per raons ètiques, el conjunt de la societat. Com a responsables dels fons 

públics que reben, han d'efectuar una gestió adequada, transparent i eficaç 

d’aquests recursos i cooperar amb tota auditoria autoritzada en relació amb la 

seua recerca. 

 

7. Supervisió dels investigadors o investigadores en formació 

Amb caràcter general, els tutors o tutores i directors o directores de tesis 

assumeixen la labor d'aconsellar i guiar el doctorant o doctoranda amb vista a 

aconseguir les expectatives formatives. A aquest fi, han d'interaccionar 

personal i regularment amb els investigadors o investigadores novells a càrrec 

seu, supervisant el procés formatiu d'acord amb els més alts estàndards 

professionals. 

En particular, el director o directora efectuarà un seguiment periòdic de la 

labor realitzada pel doctorand o doctoranda a fi de valorar el progrés de la 

recerca, segons el cronograma definit, així com per a identificar i resoldre els 

possibles problemes detectats en l'execució del projecte. 

 

8. Drets i deures dels investigadors i investigadores en formació 

Els drets i deures de les investigadores o investigadors en formació 

s'arrepleguen, de manera general, en el Reglament de règim intern de l'Escola 

de Doctorat de la Universitat d'Alacant. Els doctorands i doctorandes han de 

mantenir una relació estructurada i regular amb els seus tutors o tutores i 

directors o directores de tesis, i implicar-se activament en el seu procés 

formatiu. Han de mantenir un registre actualitzat de totes les seues activitats de 

recerca, així com dels resultats dels seus treballs. 
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9. Difusió i explotació de la recerca 

La difusió i explotació dels resultats derivats de l'activitat investigadora 

constitueix un deure irrenunciable d'aquesta activitat. Per tant, els doctorands i 

doctorandes han de vetlar perquè els resultats del seu treball es difonguen i 

resulten profitosos, a través de publicacions científiques, comunicacions a 

congressos, així com mitjançant la transferència d’aquests a altres contextos de 

recerca o, fins i tot, al sector productiu, incloent-ne la comercialització.  

A aquests efectes, els directors o directores i tutors o tutores de la tesi han 

de vetlar pel caràcter fructífer de la recerca dels doctorands o doctorandes que 

tutelen i han d’establir les condicions necessàries per a una transferència eficaç 

de coneixements, per la via de contribuir i propiciar-ne la difusió i l’aprofitament 

a través de revistes i publicacions científiques. 

 

10. Resolució de conflictes 

Els eventuals conflictes que pogueren sorgir durant l'etapa doctoral entre la 

Universitat, el doctorand o doctoranda, el director o directora de la tesi i el tutor 

o tutora, es resoldran d’acord amb el procediment que reglamentàriament s'hi 

establisca. 

RELACIÓ DE MITJANS HUMANS, MATERIALS I 
INFRAESTRUCTURES 

L'EDUA haurà de ser atesa, en tot cas, amb els mitjans personals i materials 

de la Universitat d'Alacant i no haurà de comportar cap cost econòmic 

addicional per a aquesta última. En aquest sentit, disposarà dels mitjans 

humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de les seues 
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funcions. A més de l'equip directiu, integrat pel director o la directora i el 

secretari o la secretària, l'EDUA comptarà amb un administrador o 

administradora de centre, un o una gestor cap i set gestors o gestores. Aquest 

personal podrà incrementar-se si així ho aconsella el volum i l’entitat de les 

activitats que desenvoluparà l'EDUA.  

Pel que fa als mitjans materials, la dotació inicial serà una part dels recursos 

actualment disponibles en el Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau de la 

Universitat. Tenint en compte els recursos humans assignats a l'Escola de 

Doctorat, aquesta haurà de comptar amb els mitjans materials següents: 

 

 

Equip directiu 

Dos ordinadors, dues impressores, dues taules de despatx amb una ala cadascuna, dues 

calaixeres auxiliars, una taula de reunions amb tres cadires i dues butaques de direcció. 

 

 

Administració de centre 

Un ordinador, una taula de despatx amb una ala i un armari arxivador baix. 

 

Gestor/a en cap 

Un ordinador, una impressora, una taula de despatx amb una ala, una calaixera auxiliar i un 

escàner. 

 

Grup de gestors i gestores 

Set ordinadors, una impressora làser, una fotocopiadora, impressora, escàner; una 
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fotocopiadora, impressora, escàner d'ús compartit, dos escàners, set calaixeres, set taules de 

despatx amb ales, nou armaris, divuit arxius de quatre calaixos cadascun per a carpetes 

penjants, cinc armaris auxiliars d’alçada igual a la de la taula de despatx, quatre expositors de 

publicitat, un tauler d'anuncis de suro dins de la unitat i un tauler d'anuncis de suro amb vidre 

fora de la unitat. 

 

Sala de juntes (d'ús compartit) 

Una taula de conferències per a quinze persones, quinze cadires, tres armaris, una televisió 

plasma de 60 polzades, un ordinador amb connexió a la xarxa, un projector amb una pantalla i 

un ordinador portàtil. 

 

A més, comptarà amb la dotació necessària de mitjans telefònics, xarxa 

informàtica, llum, aire condicionat, neteja i altres serveis. 

Quant a les infraestructures de què disposarà l'Escola de Doctorat, es 

detallen a continuació les diferents estades, que són les ocupades actualment 

pel Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau de la Universitat d'Alacant a l'Edifici 

Germà Bernàcer; i que, en el futur, mentre no es puga disposar d'edifici o 

instal·lacions pròpies, albergaran conjuntament tant l'Escola de Doctorat com 

l'Escola de Postgrau i Formació Contínua. 

Codi SIGUA Estada Ús* 

0036PB011 Sala gestores o gestors i 

gestores cap o gestors cap 
Finestreta i àrea 

economicoadministrativa 

0036PB012 Sala gestors o gestores Àrea de treball intern 

0036PB013 Despatx equip directiu Despatx director o 

directora i secretari o 

secretària 
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0036PB014 Despatx direcció tècnica Despatx director tècnic 

0036PB015 Despatx administració de 

centre  
Despatx administrador o 

administradora de centre 

0036PB016 Despatx equip directiu Despatx director o 

directora i secretària o 

secretari 

0036PB064 Sala de juntes Sala de reunions 

* Ús compartit amb l’Escola de Postgrau i Formació Contínua de la Universitat 

d'Alacant. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 

L'EDUA es finançarà a través dels recursos econòmics procedents de la 

Universitat d'Alacant, d'acord amb els Pressupostos aprovats anualment. 

L'EDUA es finançarà amb càrrec al crèdit establit pels Pressupostos de la 

Universitat d'Alacant aprovats cada any, els quals tindran en compte les 

despeses que genere la gestió dels programes de doctorat i activitats de 

l'EDUA. Mentre aquests no siguen aprovats i, d'acord amb el principi d'anualitat 

pressupostària, l'EDUA atendrà les seues despeses amb càrrec al crèdit 

pressupostari establit per al Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau de la 

Universitat d'Alacant. De cara al pròxim exercici pressupostari, una vegada 

s'haja constituït l'EDUA, es confeccionarà un nou pressupost d’acord amb les 

necessitats d'aquesta i els seus objectius.  

MECANISMES D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL DOCTORAND 
O DOCTORANDA I DE CONTROL DE LA QUALITAT DE LES 

TESIS DOCTORALS 

Els doctorands o doctorandes admesos en un programa de doctorat es 

matricularan de tutela acadèmica anualment en l'EDUA. Quan es tracte de 

programes conjunts, el conveni determinarà la forma en què haurà de dur-se a 

terme aquesta matrícula. 

La matrícula de tutela acadèmica atorga al doctorant o doctoranda la 

consideració d'estudiant de tercer cicle, adscrit a l'òrgan responsable del 

programa de doctorat, a efectes electius i participatius en qualsevol de les 

estructures previstes en l'article 6 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant. 

Una vegada efectuada la matrícula, s'assignarà tutor o tutora a cada 

doctorand o doctoranda per part de la comissió acadèmica corresponent. Al 
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tutor o tutora, que haurà de ser doctor o doctora amb acreditada experiència 

investigadora i vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat, 

és a qui correspondrà vetlar per la interacció del doctorand o la doctoranda 

amb la comissió acadèmica. Sempre que concórreguen causes justificades, la 

comissió acadèmica, després d’escoltar el doctorand o doctoranda, podrà 

modificar el nomenament del tutor o tutora en qualsevol moment del període de 

realització de la tesi doctoral. 

En el termini màxim de sis mesos des de la matriculació, la comissió 

acadèmica responsable del programa de doctorat assignarà a cada doctorand 

o doctoranda un director o directora de tesi doctoral, que podrà coincidir o no 

amb la tutora o tutor en el fet a què es refereix l'apartat anterior. La comissió 

acadèmica, escoltat el doctorand o doctoranda, podrà modificar el nomenament 

del director o directora de tesi doctoral en qualsevol moment del període de 

realització de la tesi, sempre que concórreguen raons justificades. 

Una vegada formalitzada la matrícula en el programa de doctorat, es 

materialitzarà per a cada doctorand o doctoranda un document d'activitats 

personalitzat a l'efecte del registre individualitzat de control de les seues 

activitats. Aquest document serà revisat regularment per la tutora o tutor i el 

director o directora de la tesi, i serà avaluat per la comissió acadèmica 

responsable del programa de doctorat. 

Abans de la finalització del primer any, el doctorand o doctoranda elaborarà 

un pla de recerca, que haurà d’incloure almenys la metodologia que utilitzarà i 

els objectius que vol aconseguir, com també els mitjans i la planificació 

temporal per a aconseguir-los. La comissió acadèmica del programa de 

doctorat avaluarà anualment el pla de recerca i el document d'activitats, 

juntament amb els informes que a aquest efecte hauran d'emetre el tutor o 

tutora i el director o directora. L'avaluació positiva serà requisit indispensable 

per a continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que haurà d’estar 

degudament motivada, el doctorand o doctoranda haurà de sotmetre’s a una 
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nova avaluació en el termini de sis mesos, per a la qual haurà d’elaborar un 

nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se nova avaluació negativa, el 

doctorand o doctoranda causarà baixa definitiva en el programa. 

L'EDUA desenvoluparà els mecanismes d'avaluació i seguiment indicats 

anteriorment, així com els procediments previstos en cas de conflicte i els 

aspectes que afecten a l'àmbit de la propietat intel·lectual i industrial. 

 

 

 

 

 


